
SZCZEPAN - PIERWSZY MĘCZENNIK I PROROK PEŁEN DUCHA

O Szczepanie  napisano,  że  kiedy przemawiał  to  żydowscy przywódcy religijni  nie  mogli  sprostać  jego
duchowej mądrości (DzAp 6:10). To może się przytrafić również nam, kiedy z kimś rozmawiamy. Szczepan
zadał im wtedy tylko jedno pytanie:  "Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie?" (DzAp 7:52).
W  czasach  Starego  Testamentu, każdy  jeden  prorok  był  osobą  bardzo  niepopularną  i  prześladowaną.
Czym  zatem  prorok  różni  się  od  nauczyciela?  Nauczyciel,  może  być  przez  wielu  ludzi  akceptowany
i lubiany, jednak prorok jest prawie zawsze niepopularny i odrzucany. Mało który nauczyciel jest postacią
kontrowersyjną. Natomiast prawdziwy prorok zawsze jest kontrowersyjny. Dlatego zawsze prześladowano
proroków, a nie nauczycieli i ewangelistów. Szczepan mówił w taki sam sposób, jak wszyscy inni prorocy,
którzy zostali zamordowani przed nim. Właśnie to ich rozjuszyło, do tego stopnia że go zabili. Szczepan był
pierwszym męczennikiem chrześcijańskim (Dz.Ap 7:54-55). Sposób, w jaki reagujesz na ludzi czyniących
ci zło, może wywołać nieoczekiwane reakcje u osób które na to patrzą i doprowadzić do ich zbawienia.

U Szczepana można zauważyć pewne symptomy, które świadczą o tym, że Szczepan miał Ducha proroctwa.
(Dz 7:55-60)

1. Jest  nastawiony wyłącznie na rzeczy niebiańskie.

2. Widzi Bożą chwałę.

3. Jest niewzruszony względem osób, będących wobec niego w opozycji.

4. Jego wzrok jest nakierowany na Jezusa siedzącego po prawicy Boga.

5. Odważnie świadczy o zmartwychwstałym Chrystusie.

6. Jest prześladowany i skazany na śmierć.

7. Przebacza swoim prześladowcom i modli się za nich.

Bóg pozwolił aby Szczepan został zabity z wielu powodów. Jednym z nich była przemiana Saula z Tarsu.
Zastanawiam się, czy Paweł zostałby przemieniony gdyby nie widział postawy Szczepana, gdy został zabity.

Kiedy rzymski setnik usłyszał w jaki sposób Jezus modli się za ludzi,  którzy Go ukrzyżowali,  to został
przekonany, że Jezus jest Synem Bożym.

Może się mylę, ale przypuszczam że kiedy Saul usłyszał w jaki sposób modlił się Szczepan, wtedy jego
sumienie zostało poruszone i zaczął wnioskować, że to jednak nie może być fałszywa religia. Nico później,
na drodze do Damaszku, Pan rzekł do niego: "Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno jest wierzgać
przeciw ościeniowi" (Dz 26:14). I wtedy Saul został przemieniony.

Sposób  w  jaki  reagujemy  na  ludzi  czyniących  nam zło,  u  postronnych  obserwatorów  może  wywołać
refleksje, mogące doprowadzić ich do zbawienia. Paweł był pierwszym z wielu tysięcy ludzi, na przełomie
ostatnich 2000 lat,  którzy zostali  przemienieni  na skutek tego,  że  widzieli  Boże reakcje  chrześcijan  na
prześladowania. Jednak żeby tak reagować, to trzeba być napełnionym Duchem Świętym. 
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